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Něco o nás
Jmenuji se Filip.
Je mi 11 let.
Hraji lední hokej za HC Škoda Plzeň.
Rád jezdím na snowboardu a lyžích.
Chodím na kroužek vodních záchranářů, tam se učíme
zachraňovat lidem životy nejen ve vodě, ale i na
skalách a souši.

Ahoj, jsem Verča.
Je mi 10 let.
Mám ráda přírodovědu a také kočky a psy.
Chodím na výtvarku, zvířecí kroužek a do Jump areny.
Dříve jsem navštěvovala i kroužek lezení, potom jsem
toho nechala, protože mě to přestalo bavit.
Mám mladší sestru Míšu.

Ahoj, já se jmenuji Sára.
Je mi 10 let.
Mám ráda želvy a šelmy.
Můj nejoblíbenější předmět je výtvarka a tělocvik.
Strašně ráda chodím na lezení.
Moje oblíbená barva je zelená.
Ráda vytvářím s tavnou pistolí.
Mám mladšího brášku Marečka.
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Vtipy
Paní učitelka nakreslila na tabuli jablko a ptá se dětí: „Kdopak mi řekne, co
to je?"
Přihlásí se Pepíček: „Prosím, zadek."
Učitelka nejdřív zrudla pak s brekem utekla ze třídy.
Za chvíli vešel do třídy rozzlobený pan ředitel a postaví se před tabuli a
povídá:
„Může mi někdo vysvětlit, proč jste rozplakali paní učitelku?"
„A kdo sem sakra nakreslil ten zadek?!" :)

„Dobrý den paní učitelko, Pepíček nemůže přijít do školy je hrozně
nemocný.“
„V pořádku a kdo volá?“
„Můj táta.” :)

Jde si takhle jednou slon a za ním pochoduje mravenec.
Najednou si slon uleví a celá ta hromada spadne na mravence.
Ten se po hodině vyhrabe z toho nadělení a říká si: „Fuj potvora, zrovna do
očička!" :)

„Pepíčku, učil ses vůbec?“
„Ano.“
„A proč máš v domácím úkolu tolik chyb?“
„Protože chybami se člověk učí.“ :)

„Tak co, Pepíčku, jaký je ten váš nový učitel?“
„Hodný a zbožný, tatínku.“
„Zbožný?“ „Ano. Při každé mé odpovědi koukal k nebi a jenom říkal: „Pane
bože, pane bože.:)
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RECEPTY

Dýňový koláč
1. Do mísy prosejeme polohrubou mouku a prášek do
pečiva. Přidáme cukr, sůl, koření a promíchejte metličkou.

2. Do těsta vmícháme nastrouhanou dýni a nasekané
vlašské ořechy.

3. Upečený koláč necháme vychladnout ve formě, jen ji
postavíme na mřížku a pocukrujeme.
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Mrkvová bábovka
3 vejce, 130g třtinového cukru, 200g mrkve, 250g měkkého

tvarohu, 60g slunečnicového oleje, 70g ovesných vloček,

70g polohrubé mouky, 140g hladké celozrnné mouky,

1 prášek do pečiva

Postup
Do robota dáme utřít všechna vejce společně s cukrem. Do
vyšlehané pěny přidáme mrkev, tvaroh a olej a necháme
chvíli promíchat. Nakonec přidáme mouku smíchanou s
ovesnými vločkami a práškem do pečiva.
Připravené těsto nalijeme do předem vymazané a moukou
vysypané formy na bábovku. Troubu si rozehřejeme na
190°C a při této teplotě pečeme 50 minut.
A podle své představivosti si to můžete halloweensky
ozdobit.

Třeba
takhle.
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Porovnání Halloweenu v Česku a USA

České Dušičky
Halloween - tento populární americký svátek se u nás pere o

místo s Dušičkami, které se odehrávají o pár dní později, a to

2. listopadu. Den, kdy se celé rodiny vydávají na hřbitovy, aby

zapálily svíčku na hrobech svých známých, příbuzných, přátel

– zkrátka všech lidí, které měly rády, ale jejich čas již vypršel.

Češi jezdí mnohdy na druhý konec republiky, aby vzdali úctu

zemřelým.

USA Halloween
První zmínky o oslavách dne zemřelých sahají až do 18.

století, přesněji do roku 1745. Název pochází ze

staroangličtiny ze slov All Hallow’s Eve, které se lidem podařilo

tak zkomolit, že ve finále vzniklo slovo Halloween. Svátek je to

původem keltský a jeho tradicí bylo chodit od domu k domu

napříč celou vesnicí v převlečení za duchy, kteří měli

symbolizovat duše zesnulých a vykoledovat si trochu jídla.
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Soutěž pro 1.-2. třídu
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Pro 3. třídu
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Halloweenské
bludiště

Pro 3.- 4.třídu

8



Najdi 8 rozdílů
Pro 2.- 3.třídu

9



Soutěž pro 4. třídu

10



Jak vyrobit halloweenskou masku
Nejprve si vystřihnete z oranžového papíru takový tvar, aby
vám dobře pasoval na oči. Poté si vystřihnete dva černé
trojúhelníky, do kterých uděláte díry, a pak je nalepíte na
oranžový papír, který jste si vystřihli. Poté si vystřihnete z
černého papíru pusu a tu pak nalepíte na oranžový papír.
Nakonec do oranžového papíru uděláte z obou stran díru
nejlépe děrovačkou. Masku si můžete vyzdobit, jak chcete.

11



Vyřezané halloweenské dýně

Zkus najít všechny malé dýně a napiš počet na papír.
=)
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